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A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1986-ban közgazdász-
tanárként. Kezdő egyetemi oktatóként még a környezetvédelem humán oldala 
foglalkoztatta, érdeklődése fokozatosan fordult az emberi erőforrás menedzs-
ment felé. Megalakulása óta vezeti Magyarország első felsőoktatási karrierirodá-
ját a Budapesti Corvinus Egyetemen. Tanácsadóként számos hazai karrier iroda 
létrejöttét segítette, a hazai felsőoktatási karrierirodák szövetségének elnö ke. 
Álláskeresőknek és munkáltatóknak egyaránt nyújt tanácsadást és vezet trénin-
geket állásvadászat, toborzás és kiválasztás, valamint kommunikáció témakörök-
ben. Tucatnyi tanulmány, cikk, könyv szerzője, melyek egyéni karriertervezéssel, 
friss és fiatal diplomások életútmenedzsmentjével foglalkoznak. Kutatási terül-
ete a stratégiai emberi erőforrás menedzsment, különösen a friss diplomások 
álláskeresési motivációi és tehetségük menedzselése érdekli.

Pszichológus, 2005-ben az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végzett. 2005 
óta az ELTE Pszichológiatudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója, témá-
ja az egyetemi hallgatók és egyetemen végzettek felsőoktatás iránti attitűdjei, 
szakmai tervei és elhelyezkedése. 2007 szeptembere óta az ELTE Rektori Hivatal 
Minőségbiztosítási Osztályának vezetője, azt megelőzően munkatársa, felelős az 
osztály által lebonyolított online és papír alapú kérdőíves felmérések tervezéséért, 
lebonyolításáért. Az ELTE diplomás pályakövetési rendszerének szakmai vezetője.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. elemző munkatársa. Koráb-
ban a Márton Áron Szakkollégium, majd a Balassi Intézet kutatási programo-
kat koordináló irodájának vezetője, ez idő alatt részt vett a „Kárpát-medence 
oktatási és tudományos intézményeinek adatbázisa” (Oktatási Kataszter) 
elnevezésű pályázat programjának megvalósításában, melynek során a ha-
táron túli magyar oktatási és kulturális intézmények adattárának kialakítását 
végezték el. Jelenleg a központi Diplomás Pályakövető Rendszer informa-
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tikai alrendszereinek felsőoktatás-szakmai támogatását végzi, valamint a 
felsőoktatási jelentkezési és felvételi adatok elemzésével, és egyéb oktatási 
vonatkozású adatok statisztikai feldolgozásával foglalkozik. 

A JATE ÁJTK nappali tagozatán, jogász szakon 1998-ban szerzett summa cum 
laude minősítésű diplomát, majd ügyvédjelöltként, illetve PhD hallgatóként 
helyez kedett el. Jelenleg az SZTE-ÁJK Polgári jogi és polgári eljárásjogi tanszé-
kén egyetemi docensként a polgári jog, a szellemi alkotások joga, valamint az 
európai magánjog előadója és gondozója. 2003 óta az SZTE hallgatói és köz-
kapcsolati igazgatójaként felügyelete alá tartozik többek között valamennyi 
hallgatói szolgáltatás, így különösen a karrierszolgáltatások, kulturális, sport- és 
alumni szolgáltatások koordinációja. Az SZTE Alma Mater vezetője, a Szegedi 
Tehetséggondozó Tanács titkára. Doktori értekezését 2006-ban védte meg sum-
ma cum laude minő sítéssel. Az MTA SZAB tagja, az MTA köztestületi tagja, a 
Gesellschaft junger Zivilrechtswissentschaftler egyetlen kelet-európai tagja, 
a Magánjogot Oktatók Egyesületének alapító tagja és alelnöke, MTA SZAB díjas. 
Jelen kötetben végzett munkáját az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja is tá-
mogatta. 2005-ben választották a Zöld Gondolat Lovagrend lovagjává. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karának történelem-
földrajz szakán 1992-ben, az ELTE Szociológiai Intézet szociológia szakán 2000-
ben szerzett diplomát. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felső-
oktatási igazgatója 2009. január 1. óta, korábban a Kft. programvezetőjeként 
TÁMOP 4.1.3 kiemelt projekt tervezését, előkészítését irányította. Az elmúlt évti-
zedben a határon túli magyar felsőoktatás-fejlesztés mellett foglalkozott európai 
uniós forrásból megvalósuló felsőoktatási projektekkel. Számos felsőoktatás és 
munkaerőpiac kérdéseit vizsgáló szociológiai kutatásban vett részt, e témában 
több publikációja is megjelent. A Felsőoktatási Műhely című folyóirat szerkesz-
tőbizottságának tagja. 

Okleveles matematikus (1978., KLTE, ma Debreceni Egyetem) és szociológus 
(1981., ELTE). Egyetemi doktori fokozatát 1984-ben a KLTE-n, míg PhD fokozatát 
2005-ben az ELTÉ-n szerezte. Oktatott – többek között – a KLTE-n (1978–1993) 
és az ELTÉ-n (1998–2006). Vezető munkatársa volt a Taylor Nelson Sofres-nek, 
valamint a Jelenkutató Intézetnek. Jelenleg a Zsigmond Király Főiskola tanára, 
alapítója, a ZSKF Társadalomtudományi Kutatóközpontjának vezetője.

2001-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett szociológiai diplo-
mát, ezután az ELTE Szociológiai Doktori Iskola hallgatója lett. 2001-tól PhD-
ösztöndíjasként az ELTE-TÁTK-n, 2003-tól 2007-ig óraadóként a Budapesti 
Kommunikációs Főiskolán oktatott. 2005–2006-ban az ELTE-TÁTK Történeti Szo-
ciológiai Tanszékének tanársegéde volt, emellett a PTE-ÁOK Orvosi Népegész-
ségtani Intézetében dolgozott. Jelenleg az Educatio Társadalmi Szolgáltató 

Görög Márta

Horváth Tamás

Kabai Imre

Kiss László



1838.  SZERZŐINK

Nonprofit Kft. Felsőoktatási Igazgatóságának elemzője, a Felsőoktatási Műhely 
című folyóirat egyik szerkesztője. 

Szociálpszichológus, az ELTE-PPK egyetemi docense, dékánhelyettes. A felsőokta-
tási felvételt társadalmi oldalról (Falusiak és nem falusiak a felsőfokú tanulmá-
nyaik kezdetén) és személyes eredményekre építő, a lehetőségekkel számot vető 
felvételi stratégiák felől (Tervek, eredmények és kompromisszumok: bejutás a 
felsőoktatásba) is vizsgálta, mely vizsgálatok eredményei a Felsőoktatási Műhely 
című folyóiratban jelentek meg. A rangsorkutatásokban való közreműködéssel 
az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Műhelyének 
munkájában is részt vesz: pszichológiai oldalról, a teljesítménytesztek felől is kö-
zelít a kompetenciavizsgálatok felé, a Diplomás Pályakövető Rendszer központi 
programjában is ezen a  területen végez szakértői tevékenységet.

A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének tanársegédje és az 
egyetem Minőségügyi Irodájának titkára. Jelenleg doktorjelölt, doktori disszertá-
ciójának témája a dékán szerepének változása. A felsőoktatás mellett a fő érdek-
lődési területei közé a szervezetelméletek és a közszférában működő szervezetek 
menedzsment-problémái tartoznak.

A Pécsi Tudományegyetem marketingvezetője. Több mint tíz éve foglalkozik 
felsőoktatási marketinggel, feladatai közé tartozik a marketingtervezés, a Pr-
tevékenység, a támogatásszervezés, az eseménymarketing, az egyetemi média, 
valamint a marketingkutatás szervezése, koordinálása. Munkája mellett 18 éve 
vesz részt a marketingoktatásban. 2007-ben PhD fokozatot szerzett a Pécsi Tu-
dományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaság-
tan Doktori Iskolájában. Számos felsőoktatással foglalkozó tanulmány szerzője, 
rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon. 
Az elmúlt kilenc évben három országos felsőoktatási marketingkonferenciát 
szervezett munkatársaival. Tagja a Marketing Szövetségnek és a PR Szövetségnek.

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának oktatója, közgazdász, 
az SZTE Tanulmányi és Információs Központ fejlesztési igazgatója. Diplomáját a 
Szegedi Tudományegyetemen szerezte, doktori tanulmányait a Miskolci Egyete-
men folytatta, tudományos szakterülete a humán erőforrás menedzsment és az 
információs társadalom gazdaságának kapcsolatrendszere. Egyetemi oktatóként 
az üzleti tudományok területén belül a menedzsment, az információ menedzs-
ment és az e-business tantárgyak oktatásában szerzett több éves tapasztalatot. 
Kutatóként számos szervezetben vállal társadalmi szerepet, többek között titkára 
volt az NJSZT Intelligens Kártya Fórumának, vezeti az SZTE GTK Távoktatási és 
Infor matikai bizottságát, és 2 éve tagja a „Szövetség az Elektronikus Kereskede-
lem” fórumának.
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1998-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát.  Ügy-
véd (2003-tól), egyetemi tanársegéd (2005-től). Az ELTE oktatási igazgatója, majd 
a Minőségbiztosítási Iroda vezetője (2005–2007). Szakmai vezetése alatt készült 
el az ELTE minőségfejlesztési programja és új minőségfejlesztési szabályzata 
(2007). Közigazgatási jogot, ezen belül közoktatás-igazgatási, felsőoktatás-igaz-
gatási jogot, valamint sport-igazgatási jogot oktat. Jogi tanácsadóként különböző 
közoktatási és felsőoktatási fejlesztési projektekben vesz részt.

Kandidátus, közgazdász-szociológus, az MTA Közgazdaságtudományi Intéze-
tének tudományos főmunkatársa és az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató 
Nonprofit Kft. igazgatója. Fő kutatási területei: vállalati üzleti várakozások és a 
munkaerőpiac kapcsolata; vállalkozások és háztartások adózási magatartása; a 
korrupciós jelenségek intézményi összetevői és következményei.

2005-ben végzett az ELTE Társadalomtudományi Karán, szociológia szakon, survey 
statisztika szakirányon. Nemzetközi összehasonító vizsgálat az etnocentrizmus je-
lenségéről című munkáját „Az év legjobb, ELTE szociológia szakos záródolgozata” 
kitüntetésben részesítették. Az elmúlt időszakban több nemzetközi és hazai 
epidemiológiai, munkaerő-piaci és migráns kutatásban vett részt mint statiszti-
kus, elemző vagy kutatásvezető. Jelenleg a MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató 
Nonprofit Kft. kutatásvezetőjeként dolgozik és az ELTE Szociológia Doktori Iskola 
hallgatója. 
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